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ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SikaCeram® Epoxy Remover
Състав за почистване на остатъци от епоксидни фугиращи смеси

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
SikaCeram® Epoxy Remover е продукт на водна ос-
нова, който се използва за отстраняване на остатъ-
ци от епоксидни фугиращи смеси.

УПОТРЕБА
Отстраняване на остатъци от епоксидни фугиращи 
смеси, като SikaCeram® Epoxy Remover от кера-
мични и порцеланови плочки при слаби и силни 
замърсявания.

▪

След разреждане, почиства и обезмаслява силно 
замърсени подове от порцелан и керамика.

▪

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА
Специфициран за епоксидните фугиращи смеси 
на Sika

▪

Ефективен до няколко дни след нанасянето на фу-
гиращата смес

▪

Лесен за употреба▪

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Химична основа Продукт на водна основа. Съдържа: EDTA и соли ≤ 5 %, сапун между 5 
% и 15 %. Други компоненти: аромат.

Опаковка Пластмасова бутилка от 2 kg или 5 kg

Цвят Бледожълта течност

Срок на годност 24 месеца от датата на производство

Условия на съхранение Съхранявайте при температури между +5 °C и +30 °C

Плътност ~ 1.01 kg/l

Стойност на pH ~ 11.3

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

SikaCeram® Epoxy Remover може да се използва не-
разреден или разреден с вода, в зависимост от 
изискванията.

 
Отстраняване на плътни замърсявания от епоксид-
ни фугиращи смеси  
Изсипете неразредния продукт; оставете продукта 
да подейства за 15-20 минути, след което изтъркай-
те с абразивна гъба и изплакнете с вода; при необ-
ходимост, използвайте метална мистрия/маламаш-
ка, за да премахнете натрупаната върху плочката 
фугираща смес, след което изтъркайте с абразивна 
гъба.
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Отстраняване на петна от епоксидни фугиращи 
смеси или употреба като почистваш състав  
Разредете продукта с вода в отношение 1:5, нане-
сете го и оставете продукта да подейства за някол-
ко минути; изтъркайте с абразивна гъба, твърда 
четка или еднодискова почистваща машина; почис-
тете с прахосмукачка или избършете мърсотията и 
изплакнете с голямо количество вода.
  
Отстраняване на петна от порцеланови изделия  
Изсипете неразредния продукт върху петното и по 
повърхността на цялата плочка; оставете продукта 
да подейства за 15-20 минути, след което изтъркай-
те с абразивна гъба и изплакнете с вода.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Използването на SikaCeram® Epoxy Remover за от-
страняване на остатъци от епоксидни фугиращи 
смеси трябва да се извърши поне 48 часа след фу-
гирането или поне 24 часа след фугирането, ако 
температурата на околната среда е ≥ +20 °C.

▪

Не използвайте върху полиран мрамор или ка-
мък.

▪

Не използвайте върху дърво.▪
Не използвайте върху санитария от метакрилат.▪
Направете предварителни изпитвания, за да се 
уверите, че SikaCeram® Epoxy Remover не повреж-
да повърхността на плочките.

▪

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
Цялата информация, посочена в този Лист с техни-
чески данни, се основава на лабораторни изпитва-
ния. Реално измерените стойности могат да се раз-
личават от посочените, поради обстоятелства извън 
нашия контрол.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ
Моля, имайте предвид, че в резултат на специфич-
ни местни разпоредби експлоатационните показа-
тели на този продукт може да се различават в раз-
личните страни. За точно описание на областта на 
приложение, моля, консултирайте се с местното из-
дание на Листа с технически данни.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА БЕЗОПСАНОСТ
За информация и съвети относно безопасното тран-
спортиране, съхранение и отвеждане на химичес-
ките продукти, моля обърнете се към информаци-
онния лист за безопасност, който съдържа физич-
ни, екологични, токсикологични и други свързани с 
безопасността данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ
Информацията и по-специално препоръките за 
приложение и използване на продуктите на Сика, 
са предоставени добронамерено и се основават на 
текущите ни познания и опит при правилно съхра-
нение, боравене и използване в нормални условия 
в съответствие с нашите препоръки. На практика 
разликите в материалите, основите и действител-
ните условия на обекта са такива, че не може да се 
гарантира пригодността за определена цел, нито 
да възникнат законови задължения, както от насто-
ящата информация, така и от предоставени писме-
ни препоръки или други съвети. Потребителят е 
длъжен да провери пригодността на продукта към 
поставените изисквания и цели. Сика запазва пра-
вото си да променя характеристиките на своите 
продукти. Правата на собственост на трети страни 
трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се прие-
мат съгласно нашите текущи условия на продажба 
и доставка. Потребителите са длъжни винаги да 
правят справка с последното издание на местния 
Лист с технически данни за съответния продукт, ко-
пия от който се предоставят по заявка. В зависи-
мост от местните азкони и наредби е възмжно е да 
се наложи адаптиране на представения по-горе от-
каз от отговорност. Всяка промяна може да бъде 
реализирана само с разрешение на Корпоративния 
юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg
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